Občina Pivka_____________________________________________________________4. seja občinskega sveta

Gradivo k točki 2
Zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Pivka

Gradivo pripravila: Jana Lemut
__________________________________________________________________________________
2-1

Občina Pivka_____________________________________________________________4. seja občinskega sveta

OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Štev.: 9000-__/2019
Dne: __. marec 2019
Občinski svet Občine Pivka je na svoji 4. seji dne __.__.2019 sprejel
SKRAJŠANI ZAPIS
3. seje Občinskega sveta Občine Pivka,
ki je bila v četrtek dne 21.2.2019 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka

PRISOTNI ČLANI: Teodor Benčič, Jadran Brožič, Silvo Čelhar, Majda Godina, Jana Gržinič,
Damijan Kapelj, Andrej Kristan, Blaženka Pahor, Evgen Primožič, Boris
Rebec, Drago Štunf, Katarina Temkova, Darko Zadel, Iztok Zadnik, Jože
Morel
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICI: Suzana Vodopivec, Zdenka Kapelj
OSTALI PRISOTNI: župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel,
Karmen Valenčič, Erika Mrše Logar - AGA d.o.o., Maja Burkeljca – V
Prostoru d.o.o., Karmen Šabec Jana Lemut, predsednica Nadzornega
odbora Mojca Požar Štunf
PRISOTNI NOVINARJI: Veronika Rupnik
Sejo je vodil župan Robert Smrdelj. Pozdravil je vse gledalce kabelske televizije, novinarje,
občinsko upravo, svetnice in svetnike ter ostale prisotne.
Na začetku seje je bilo prisotnih 15 svetnikov.
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Ad 1.) Sprejem dnevnega reda
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Župan Robert Smrdelj je podal predlog, da se tč. 6 obravnava kot 3. tč. ter tč. 7 kot tč. 4.,
ostale se preštevilčijo.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlagani dnevni red na glasovanje, skupaj s predlaganimi
zamenjavami.
Občinski svet je SOGLASNO (prisotnih 15svetnikov) sprejel naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Zapisnik 2. seje občinskega sveta
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del
(Lesnina) – ponovna prva in druga obravnava
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ureditve površin
nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah - EUP VO 03- skupaj s stališči do pripomb
- prva obravnava
5. Kadrovske zadeve:
5.1. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor Pivškega lista
5.2. Sklep o imenovanju upravnega odbora LPC
5.3. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Zavod za turizem Pivka
5.4. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanju
članov sveta
6. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka za obdobje 1.1.2019 - 31.3.2019 seznanitev
7. Proračun Občine Pivka za leto 2019 – prva obravnava
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Razno

Ad 2.) Zapisnik 1. seje občinskega sveta

Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje.
Razprave ni bilo.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog zapisnika na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) skrajšan zapis 2. seje
občinskega sveta.
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Ad 3.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J
del (Lesnina) – ponovna prva in druga obravnava
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev so podali župan Robert Smrdelj, Karmen Valenčič in Erika Mrše Logar - AGA
d.o.o..
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval predlog in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga
njegov sprejem. Odbor, da je podal nekaj vprašanj in nanje prejel tudi odgovore. Na vprašanje
odbora ali se odlok lahko sprejme na eni seji je odbor prejel pritrdilen odgovor.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem.
V razpravi je sodeloval:

Zadnik Iztok.

Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PI 02/1 – J del (Lesnina)
se sprejme v drugi obravnavi.
2.
Sklep velja takoj.

Ad 4.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ureditve površin
nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah - EUP VO 03- skupaj s stališči do
pripomb - prva obravnava
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala župan Robert Smrdelj in Maja Burkeljca – V Prostoru d.o.o..
Župan je predal besedo predseednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval predlog in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem
predlog odloka, skupaj s stališči do pripomb, v prvi obravnavi. Povedal je, da je odbor tudi
podal zahtevo, da se do drugega branja predmetnega odloka z vsebino seznani tangirane
vaške skupnosti Volče, Čepno in Gornja Košana, ki podajo soglasje na predlagano ureditev,
kot ga opredeljuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ureditve
površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah - EUP VO 03.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor predlog
obravnaval in soglasno sprejel enak sklep kot odbor za komunalne dejavnosti, vključno za
podano zahtevo, da se pozove VS k podaji soglasja.
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V razpravi so sodelovali:

Kapelj Damijan, Godina Majda, Zadnik Iztok, Rebec Boris in
Brožič Jadran.

Po opravljeni razpravi je župan Robert Smrdelj prekinil obravnavo točke ter odločanje o
predlogu preložil na naslednjo sejo.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se bo na podlagi razprave povabilo na sestanek VS ali
predsednike VS vasi, ki se jih odlok zadeva, da podajo svoje mnenje.

Ad 5) Kadrovske zadeve:
5.1. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor Pivškega lista
5.2. Sklep o imenovanju upravnega odbora LPC
5.3. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Zavod za turizem Pivka
5.4. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
imenovanju članov sveta
Gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic seje in na seji.
Župan Robert Smrdelj je predal besedo predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Borisu Rebec.
Predsednik mandatne komisije Boris Rebec je povedal, da je mandatna komisija v roku
prejela naslednje predloge:
1.
-

Uredniški odbor Pivškega lista:
Danijel Kovačič Grmek SDS
Silvo Čelhar SLS
Nataša Biščak SLS
Irena Margon N.Si
Evgen Primožič DeSUS
Slavka Glažar SD

2.
-

Upravni odbor LPC:
Nadoh Martin KL
Silvo Čelhar SLS
Alma Strle DeSUS
Vladimir Tomšič SMC
Franko leskovec SD

3.
-

Svet zavoda Zavod za turizem Pivka:
Uroš Lipanje KL
Jože Morel SLS
Ernest Margon N.Si
Jožica Šuštaršič DeSUS
Jerneja Ksir SMC
Katarina Zafran LNK
Drago Štunf SD
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4.
-

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
Katarina Zafran LNK
Kristan Andrej KL
Primož Srebot SDS
Ennio del Piero SDS
Jože Morel SLS
Mitja Železnik SLS
Ernest Margon N.Si
Primož Stružnik N.Si
Bojan Smrdel DeSUS
Tatjana Požar SMC
Marjan Korent SD

Predsednik komisije Boris Rebec je povedal, da je komisija sprejela sklep, da predlaga
občinskemu svetu, da se:
1.
-

v Uredniški odbor Pivškega lista imenujejo:
Danijel Kovačič Grmek SDS
Silvo Čelhar SLS
Nataša Biščak SLS
Irena Margon N.Si
Evgen Primožič DeSUS;

2.
-

v Upravni odbora LPC imenujejo:
Nadoh Martin KL
Silvo Čelhar SLS
Vladimir Tomšič SMC;

3. v Svet zavoda Zavod za turizem Pivka kot predstavnika imenujeta:
- Jože Morel SLS
- Drago Štunf SD;
4.
-

v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanju članov sveta imenujejo:
Katarina Zafran LNK
Kristan Andrej KL
Ennio del Piero SDS
Mitja Železnik SLS
Ernest Margon N.Si.

Predsednik komisije Boris Rebec je povedal, da je predloge za imenovanje v Uredniški odbor
Pivški list obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Silvo Čelhar je povedal, da je odbor soglasno
sprejel sklep, da potrjuje predlog mandatne komisije.
V razpravi so sodelovali:

Katarina Temkova, Blaženka Pahor, Drago Štunf, Jana Gržinič,
Evgen Primožič , Boris Rebec, Damijan Kapelj in Jadran Brožič..

Svetnik Andrej Kristan je predlagal, da se v prihodnje v pozivu za podajo kandidatov,
zapiše v kolikor so lahko predlagani le svetniki.
Župan Robert Smrdelj je predlogu pritrdil.
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Župan Robert Smrdelj je dal celoten predlog mandatne komisije, na glasovanje, v
paketu.

5.1. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor Pivškega lista
Občinski svet je sprejel naslednji Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinskega
glasila Pivški list:
1.
V uredniški odbor glasila Pivški list se imenuje:
- Danijel Kovačič Grmek, Kolodvorska cesta 7a, 6257 Pivka
- Silvo Čelhar, Parje 8, 6257 Pivka
- Nataša Biščak, Buje 5, 6217 Vremski Britof
- Irena Margon, Prečna ulica 2, 6257 Pivka
- Evgen Primožič, Levstikova 8, 6257 Pivka.
2.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega
sveta. Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet Občine Pivka na podlagi usklajenega
predloga odbora za družbene dejavnosti in komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
3.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 14 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
Svetnik Iztok Zadnik ni bil prisoten na seji v času glasovanja.

5.2. Sklep o imenovanju upravnega odbora LPC
Občinski svet je sprejel naslednji Sklep:
1.
Imenuje se člane upravnega odbora Lokalnega pospeševalnega centra Občine Pivka v
naslednji sestavi:
- Nadoh Martin, Ul. 27. aprila 9, 6257 Pivka
- Silvo Čelhar, Parje 8, 6257 Pivka
- Vladimir Tomšič, Drskovče 30, 6257 Pivka.
2.
Redno letno sejo upravnega odbora lokalnega pospeševalnega centra Občine Pivka, na kateri
člani izmed sebe izvolijo podpredsednika upravnega odbora, skliče župan.
3.
Mandatna doba članov odbora je štiri leta in sicer od 1.3.2019 do 28.2.2023.
4.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH: 14 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
__________________________________________________________________________________
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PROTI:

0 svetnikov

Svetnik Iztok Zadnik ni bil prisoten na seji v času glasovanja.

5.3. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Zavod za turizem Pivka
Občinski svet je SOGLASNO sprejel naslednji Sklep o imenovanju članov v svet javnega
zavoda Zavod za turizem Pivka:
1.
V svet javnega zavoda Zavod za turizem Pivka se kot predstavnika Občinskega sveta Občine
Pivka imenujeta:
- Jože Morel, Dolnja Košana 63, 6256 Košana
- Drago Štunf, petelinje 86, 6257 Pivka
2.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
Mandat začne teči z dnem prve seje sveta zavoda, na kateri je bil mandat člana potrjen.
3.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH:14 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
Svetnik Iztok Zadnik ni bil prisoten na seji v času glasovanja.

5.4. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
imenovanju članov sveta
Občinski svet je SOGLASNO sprejel naslednji Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu in imenovanju članov sveta:
1.
Občinski svet Občine Pivka imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
naslednje člane:
- Katarina Zafran, Pod Primožem 27, 6257 Pivka
- Kristan Andrej, Zagorje 1b, 6257 Pivka
- Ennio del Piero, Petelinje 81, 6257 Pivka
- Mitja Železnik, Gornja Košana 24, 6256 Košana
- Ernest Margon, Prečna ulica 2, 6257 Pivka
2.
Mandatna doba članov sveta je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
3.
Ta sklep velja takoj.
PRISOTNIH:14 svetnikov
ZA:
10 svetnikov
PROTI:
0 svetnikov
__________________________________________________________________________________
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Svetnik Iztok Zadnik ni bil prisoten na seji v času glasovanja.
V razpravi je sodeloval: Jadran Brožič.

Ad 6.) Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka za obdobje
1.1.2019 - 31.3.2019 - seznanitev

Gradivo so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Karmen Šabec.
Razprave ni bilo.

Ad 7.) Proračun Občine Pivka za leto 2019 – prva obravnava
Gradivo je bilo svetnikom posredovano z vabilom za sejo.
Obrazložitev sta podala Župan Robert Smrdelj in Karmen Šabec.
Župan je predal besedo predsednikom odborov, ki so gradivo obravnavali.
Predsednica odbora za finance in proračun Jana Gržinič je povedala, da je odbor osnutek
proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem
Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019, v prvi obravnavi. Dogovorjeno je bilo, da se
pobude in amandmaje na osnutek proračuna posreduje do 27.2.2019.
Predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Majda Godina je
povedala, da je odbor osnutek proračuna obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga
občinskemu svetu njegov sprejem, v prvi obravnavi, skupaj z vsemi prilogami.
Predsednik odbora za varstvo okolja Teodor Benčič je povedal, da je odbor osnutek
obravnaval in soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu njegov sprejem v prvi
obravnavi, s tem, da se pobude in amandmaje poda občinski upravi do 27.2.2019.
Predsednik odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora Damijan Kapelj je povedal,
da je odbor obravnaval osnutek proračuna in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga v
sprejem osnutek proračuna za leto 2019, v prvi obravnavi, skupaj z vsemi predlaganimi
prilogami. Odbor je imeli veliko vprašanj, zato je bilo s strani občinske uprave predlagano, da
se pobude in amandmaje pod 27.2.2019.
Predsednik odbora za gospodarstvo in obrt Andrej Kristan je povedal, da je odbor osnutek
proračuna obravnaval in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v prvi
obravnavi.
Predsednica nadzornega odbora Mojca Požar Štunf je povedala, da se je odbor osnutek
proračuna obravnaval in predalga občinskemu svetu, da ga potrdi v prvi obravnavi.
__________________________________________________________________________________
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V razpravi so sodelovali:

Jadran Brožič, Damijan Kapelj, Jana Gržinič, Andrej Kristan,
Evgen Primožič, Teodor Benčič, Boris Rebec, Drago Štunf in
Iztok Zadnik.

Župan Robert Smrdelj je člane občinskega sveta pozval, da pobude in amandmaje na
osnutek proračuna podajo v pisni obliki do 27.2.2019.
Župan Robert Smrdelj je dal predlog na glasovanje.
Občinski svet je SOGLASNO sprejel (prisotnih 15 svetnikov) naslednji SKLEP:
1.
Občinski svet Občine Pivka sprejme Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019, v prvi
obravnavi.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad 12.) Pobude in vprašanja

Svetnik Jadran Brožič je podal pobudo VS Šmihel, da se odvoz gošče iz greznic organizira
npr. 2x letno.
Župan Robert Smrdelj je na seji povedal, da se bo izvedbo pobude preverilo.
Svetnik Jadran Brožič je podal pobudo, da Občina pomaga glede iskanja rešitve za ponovno
odprtje, pred kratkim zaprte trgovine v Šmihelu.
Župan Robert Smrdelj je predlagal, da se v zvezi s pobudo skliče sestanek z VS oz.
zainteresiranimi vaščani.
Svetnica Jana Gržinič je povedala, da svetniško skupino SDS zelo veseli, da se je Pivki
začelo organizirati gibanje mladih. Vprašala je kakšno videnja ima to gibanje, kdo je njihov
sogovornik na Občini in ali bodo vsi odbori kontaktirali z gibanjem ali bo za to pristojen eden
odbor.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je bilo na Občini z gibanjem že nekaj srečanj. Debata
je tekla v smeri njihovih vidikov za razvoj občine. Kot je seznanjen bodo verjetno delovali kot
društvo, trenutno se išče primeren prostor. Se strinja, da bo potrebno dogovoriti tudi
komunikacijo na nivoju Občina – društvo.
Svetnik Teodor Benčič je glede načrtovanega otroškega igrišča v Radohovi vasi vprašal ali
je kaj novega.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da se glede delitve zemljišča agrarne skupnosti trenutno
odloča na pristojnem sodišču. Občina in AS bi lahko dosegli dogovor glede tega in ga
posredovali sodišču.
Svetnik Boris Rebec je povedal, da je bil pri Ribnici postavljen križ in označevalna tabla kot
obeležje vojnih grobišč povojnih pobojev. Glede na to, da so bili pred letom dni odkopani in
odpeljani ostanki pokopanih ljudi, se ljudje sprašujejo ali bo križ še vedno ostal tam.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da se bo pridobilo odgovor s
strani pristojnih.
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Svetnik Damijan Kapelj je podal pobude in vprašanja svetnikov Krpanove liste
(pobude in vprašanja so bila podana tudi v pisni obliki):
»1. Javna razsvetljava
Svetniki občinskega sveta Občine Pivka so že v letih 2010 in 2014 podali pobudi za
ureditev javne razsvetljave, in sicer postavitev droga s svetilko:
na delu Tovarniške poti v Pivki (nasproti hišne številke 5), pobudo sta podala
svetnika Alojz Šabec in Stanko Kapelj ter
med zadnjima dvema hišama v Veliki Pristavi (iz smeri Šmihela proti koncu vasi),
pobudo je podal svetnik Jadran Brožič.
Prosimo za pojasnilo:
ali je Občina Pivka že pristopila k obravnavi navedenih pobud,
kakšno je njeno stališče v zvezi z navedenima pobudama oziroma,
ali je mogoče že postavila rok za izvedbo ureditve javne razsvetljave na
navedenih območjih.
2. Cesta Pivka – Parje
V prvi polovici meseca julija 2018 so se začela dela na cestnem odseku državne ceste
Pivka – Parje. Zaključek del je bil predviden v 150-ih dneh po uvedbi v delo. Naveden
cestni odsek je sicer že asfaltiran, vendar s strani občanov prihajajo pritožbe o
katastrofalno slabi kvaliteti izvedbe. Enake pritožbe prihajajo tudi glede slabe kvalitete
izvedenih del na predhodno rekonstruiranem delu na koncu Snežniške ceste.
Prosimo za pojasnila:
- v kolikšnem obsegu je Občina Pivka sodelovala z državo pri izvedbi obeh
projektov, torej na odseku ceste Pivka- Parje in na koncu Snežniške ceste,
- kako je Občina Pivka poskrbela za racionalno porabo njenega vložka (katere
ukrepe je sprejela v zvezi s tem oziroma, kako je zavarovala odgovornost
izvajalca za kvalitetno izvedbo del,
- kako bo uveljavljala navedena zavarovanja,
- kdaj bo projekt ustrezno (kvalitetno in skladno s predpisi) zaključen.
Župan Robert Smrdelj je povedal, da je narejena ekspertiza o primernosti izvedbe.
Nadzor je bil o njej že obveščen. Predvideva se sprejetje ukrepov, glede na pogodbene
obveznosti, glede na veljavne standarde, itd. Občina Pivka je podala tudi svoje mnenje in
sicer, da je izvedba takšne kvalitete, da bi bilo smiselno narediti preplastitev. Ko bo
Občina razpolagala z več podatki bo občinski svet o tem obveščen.
3. Posledice februarskih nalivov
V začetku meseca februarja 2019 je med drugim tudi kraje v Občini Pivka prizadelo
močno deževje z nalivi. Nalivi so povzročili hitro povečanje vodotokov in njihovo
razlivanje. Obilne padavine so povzročile uničenje kmetijskih površin, razdiranje gozdnih
in poljskih poti ter odplavljanje makadama, peska in celo kamenja s teh poti.
Prosimo za pojasnila:
- kako in na katerih območjih je Občina Pivka pristopila k odpravi posledic
nalivov,
- ali je predvideno čiščenje struge potoka Farjevec, ki je v lasti občine, in sicer od
poljske poti Neverke – Stara Sušica do njegovega izliva v reko Sušico - sanacija je
nujno potrebna, saj obstaja nevarnost zalitja stanovanjske hiše in gospodarskega
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poslopja, poleg tega pa je ob omenjenem nalivu že prišlo do uničenja kmetijskih
površin zaradi razdora zemljišča ter nanosa kamenja,
- ali je vključena odprava posledic poplav na območju potoka Stržen s pritoki –
vasi Narin, Šmihel in Velika Pristava,
- ali je Občina Pivka prijavila škodo in potrebne nujne sanacije hudournikov in
vodotokov na Ministrstvo za okolje v sklopu zagotovljenih sredstev, ki jih je za ta
namen zagotovila država ter v kakšni višini oziroma obsegu,
- kakšne ukrepe je z namenom preprečevanja škode v primeru ponovnih obilnejših
padavin sprejela Občina Pivka.
V zvezi z navedenim Občini Pivka posredujemo prošnjo občanov, da tampon, ki ga
občina vsako leto zagotavlja za sanacije poljskih poti v mesecu aprilu, v tem letu
zaradi zgoraj opisanih poškodovanj zagotovi čim prej oziroma nujno, saj nekatere
poti niso prevozne.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da se bo za naslednjo sejo
pripravilo poročilo o škodi in predlog sanacije. Verjetno bo delno potrebno stroške sanacije
kriti iz proračunske rezerve.
Svetnik Morel Jože je povedal, da je na cesti G1 Pivka Ribnica, avtobusni zavoj proti Sušici,
izredno nevarna prometna točka. Most je preozek, zato mora avtobus zapeljati na levi del
ceste, kar povečuje nevarnost predvsem pri povečanemu tovornem prometu. Predlagal je, da
se opravi ogled tega cestnega odseka ter pripravi predloga za odpravo nevarnosti.
Svetnik Morel Jože je povedal, da je bil kontaktu z Zavodom za gozdove glede slabega
stanja gozdne ceste za valilnico. Izvedel je, da je sanacija le te ceste v pristojnosti MORS-a.
Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel je povedala, da je bil izveden razpis in
izvajalec že izbran. Se pa bo preverilo kaj se dogaja.

Ad 13.) Razno

Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Zapisala:
Jana Lemut

ŽUPAN
Robert Smrdelj
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